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Nieuwsbrief Rijn, Vecht en Venen 

 
In deze nieuwsbrief: 

1. Algemene ledenvergadering 

2. Foto’s van leden 

3. Informatiebladen landschapselementen 

4. Cursus hoogstamfruitbomen snoeien  

5. Duurzame landbouw met natuur   

6. Vacature 

7. Melden ecologisch slootbeheer  

8. Veenboeren gezocht voor interview 

9. Contact 

1. Algemene ledenvergadering   

De algemene ledenvergadering (ALV) van RVV wordt dit jaar waarschijnlijk 

(deels) in digitale vorm gehouden. De ALV vindt plaats op donderdag 29 oktober 

en start om 20.00 uur. Tijdens de vergadering worden o.a. de jaarcijfers 

besproken en een nieuw bestuurslid voorgedragen. Leden krijgen de 

mogelijkheid om te stemmen en vragen te stellen. Op dit moment wordt gewerkt 

aan de opzet. Nadere berichtgeving en de uitnodiging volgen binnenkort. 

2. Foto’s van leden 

We ontvangen met regelmaat mooie foto’s 

van deelnemers. Dat stellen we zeer op 

prijs. De foto’s kunnen we gebruiken voor 

het jaarverslag, folders en 

PowerPointpresentaties. Zo ook de foto 

hiernaast van familie de Kruijf waarop  

prachtig bloeiende kattenstaarten te zien zijn 

in de slootkant met op de achtergrond een 

aantal nieuwsgierige koeien.  

 

 

  



 
 

3. Informatiebladen landschapselementen  

Van 1 oktober 2020 tot 15 maart 2021 is het tijd 

voor beheerwerkzaamheden aan uw 

landschapselementen. Graag uw beheer binnen 7 

dagen melden via onze website. 

Er is door RVV hard gewerkt aan informatiebladen 

over ecologisch verantwoord beheer van 

landschapselementen. Deze informatie kunt u 

binnenkort vinden op onze website en ook in het  

pakkettenboekje. 

 

4. Cursus hoogstamfruitbomen snoeien 

 

In de eerste week van januari 2021 

organiseert RVV een cursus 

hoogstamfruitbomen snoeien. Het 

gaat om een theorie-avond en een 

praktijk dag in een boomgaard in 

ons werkgebied. Tijdens de cursus 

leert u over de geschiedenis van de 

hoogstamfruitbomen en hoe u uw 

boomgaard zo vitaal mogelijk 

houdt. De cursus is gratis voor 

leden. U kunt zich tot 30 november 

aanmelden bij Wenche Asyee. 

 

5. Duurzame landbouw met natuur 

In de provincie Utrecht is in samenwerking met LTO-Noord en diverse landbouw- 

en natuurorganisaties het project ‘Duurzame landbouw met natuur’ opgestart. 

Een deelproject hierin is het opstellen van bedrijfsplannen, waarbij kennis over 

duurzame landbouwmaatregelen omgezet wordt in praktische handvatten die op 

bedrijfsniveau kunnen worden uitgevoerd.  

Het duurzame bedrijfsplan zal opgesteld worden door RVV in samenwerking met 

de betreffende boer. Adviezen kunnen gaan over kruidenrijk grasland tot het 

maken van bokashi compost. Klik voor meer informatie en opgave op de 

volgende link. 

6. Vacature  

Er is een nieuwe vacature bij RVV. In verband met aankomende projecten 

zoeken we versterking van ons team. We zijn op zoek naar een nieuwe 

projectmedeweker die zowel bekend is met ANLb als met het boerenbedrijf. Voor 

de uitgebreide vacaturebeschrijving klikt u op de volgende link.  

https://www.rijnvechtenvenen.nl/leden/meldingen
https://www.rijnvechtenvenen.nl/anlb2016-2021
https://www.rijnvechtenvenen.nl/assets/uploads/files/tst/RVV%20Pakkettenboekje%20webversie%20juni%202020.pdf
mailto:kantoor@rijnvechtenvenen?subject=cursus%20hoogstamfruitbomen%20snoeien,%20tav%20Wenche%20Asyee
https://lami.nl/projecten/duurzame-bedrijfsplannen-deelproject-duurzame-landbouw-met-natuur
https://www.rijnvechtenvenen.nl/regionieuws/2020-10-01/vacature-projectmedewerker-agrarisch-natuurbeheer


 
 

7. Melden ecologisch slootbeheer   

Het ecologisch slootschonen is inmiddels in volle gang. Deelnemers met dit 

pakket hebben hierover eind 

augustus van ons een e-mail met 

een slotenkaart ontvangen. U 

kunt beheer nog uitvoeren tot 1 

november. Uitgevoerd beheer 

graag melden binnen 7 dagen 

achteraf via de website.  

Op de foto rechts is de 

ecoreiniger in actie te zien.  

Waterschap HDSR heeft korte 

informatieve filmpjes opgenomen 

waarin onze veldcoördinator 

René Faber uitlegt hoe de pakketten agrarisch waterbeheer de waterkwaliteit en 

ecologie rondom de sloot ten goede komen. Ook vertellen diverse agrariërs hoe 

zij het beheer van deze pakketten in de praktijk uitvoeren. Klik hier om de 

filmpjes te bekijken.  

8. Veenboeren gezocht voor interview 

Voor het internationale onderzoeksprogramma 

PEATWISE is RVV gevraagd om 15 tot 20 

landeigenaren van veengrond uit te nodigen 

voor een ongeveer 1 uur durend online 

vraaggesprek.  

Dit interview is in het Nederlands en gaat over 

boeren op veen en over bodemdaling, en 

bestaat voornamelijk uit stellingen. Als u bereid bent om mee te werken, kunt u 

zich aanmelden bij kantoor@rijnvechtenvenen.nl. 

PEATWISE richt zich onder andere op afgewaterde veengebieden die sterk 

bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen. Het is een 

samenwerkingsprogramma van NWO met ERA-GAS en diverse universiteiten, 

waaronder de Radboud Universiteit Nijmegen. Meer informatie over het project is 

te vinden op de website van ERA-GAS en een summier overzicht staat op NWO 

beschreven. 

 

9. Contact 

e-mail: kantoor@rijnvechtenvenen.nl 

Kijk voor contactpersonen en telefoonnummers op www.rijnvechtenvenen.nl. 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagrarischwaterbeheer.nl%2Fnieuws%2Fvideos-over-ecologisch-slootschonen&amp;data=02%7C01%7Cmarjolijn.reerink%40waternet.nl%7Ce84f8d7e0aa4494e137908d865e8ea3a%7Cdc176db0cbcb4c4984e9efe31a545c55%7C1%7C0%7C637371398325162815&amp;sdata=YDHg%2FbFyHYHU6ExEIBC1znStHxH1DezVJpRi8ohx0Eg%3D&amp;reserved=0
mailto:kantoor@rijnvechtenvenen.nl
https://www.eragas.eu/en/eragas/Research-projects/PEATWISE.htm
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2017/alw/onderzoek-naar-broeikasgassen-in-relatie-tot-landbouw.html
mailto:email:%20kantoor@rijnvechtenvenen.nl
https://www.rijnvechtenvenen.nl/contact

